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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ      

        ΜΕΛΕΤΗ Δαπάνες μικροφωνικής  

                        κάλυψης πολιτιστικών & 

                        αθλητικών εκδηλώσεων 

              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2022 

Κ.Α.: 15.6162.0005 

CPV: 79952100-3  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ενοικίαση και τον χειρισμό ηχητικών και φωτιστικών 

εγκαταστάσεων για τις εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου, η οποία  θα γίνει με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης εργασιών σε τρίτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016. 

 

Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της άρτιας παρουσίασης των εκδηλώσεων 

του Ν.Π. με τον αναγκαίο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, όπως των συναυλιών των Μουσικών 

Εργαστηρίων, των παραστάσεων του Θεατρικού Εργαστηρίου, των εκθέσεων των Εργαστηρίων 

Εικαστικών Τεχνών και των αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς το Ν.Π. δεν διαθέτει τον αντίστοιχο 

εξοπλισμό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.801,20€ (δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ένα 

ευρώ και είκοσι λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό των 12.251,20€ θα 

βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0005 με τίτλο «Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2022, ενώ για το ποσό 

των 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον Κ.Α.  

15.6162.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.  

 

               

Ημερομηνία 13/4/2022 

    

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                                

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        

                  

      ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                     ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ   

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ηχητική κάλυψη για εκδήλωση των 

μουσικών εργαστηρίων στην πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης, κατά τη 

διάρκεια της Έκθεσης Βιβλίου . 

Ενοικίαση 1 720,00 720,00€ 

2 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

εκδήλωση στο Δημοτικό 

κινηματογράφο. 

Ενοικίαση  1 200,00 € 200,00 € 

3 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

θεατρική παράσταση και πρόβα την 

ίδια ημέρα, στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου  

Ενοικίαση  4 260,00€ 1.040,00€ 

4 

Για τις Εκθέσεις Εικαστικών ηχητική 

& φωτιστική κάλυψη στην Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης. 

Ενοικίαση 5 150,00 € 750,00 € 

5 

Ηχητική κάλυψη για εκδήλωση -

συναυλία jazz στην πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης εικαστικών . 

Ενοικίαση 1 820,00€ 820,00€ 

6 

Ηχητική  κάλυψη για θεατρική 

παράσταση στο Θέατρο του 

Μουσείου Εθνικής Αντίστασης           

και πρόβα την ίδια ημέρα 

Ενοικίαση 1 200,00€ 200.00€ 

7 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

Συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο 

Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» . 

Ενοικίαση 1 1.300,00 € 1.300,00 € 

8 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

Εκδήλωση  στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Ενοικίαση 6 400,00 € 2.400,00 € 
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9 
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

εκδήλωση (πρόβα την ίδια μέρα) 
Ενοικίαση  1 350,00 € 350,00€ 

10 
Ηχητική κάλυψη για Φιλανθρωπικό 

αγώνα ποδοσφαίρου 
Ενοικίαση 2 250,00€ 500,00€ 

11 

Ηχητική κάλυψη για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης 

«Γνωριμία με το βουνό» 

Ενοικίαση 1 350,00€ 350,00€ 

12 

Ηχητική κάλυψη για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης 

«2ο street-art festival» 

Ενοικίαση 1 400,00€ 400,00€ 

13 

Ηχητική κάλυψη για τις 

κολυμβητικές επιδείξεις (Μικρή και 

Μεγάλη πισίνα, σε πρωινή και 

απογευματινή ζώνη) 

Ενοικίαση 1 450,00€ 450,00€ 

14 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

τους Σχολικούς Αγώνες, και 

συγκεκριμένα για την τελετή λήξης 

στο Θέατρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου 

Ενοικίαση 1 350,00€ 350,00€ 

15 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

την εκδήλωση της Βράβευσης 

Αθλητών, στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

Ενοικίαση 1 100,00€ 100,00€ 

16 Οπτικοακουστικά συστήματα 

προβολής για κινηματογραφικές 

ταινίες  

Ενοικίαση 2 600,00 € 1.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.130,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 2.671,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.801,20€ 

 

Ημερομηνία 13/4/2022 

    

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                                

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        

                  

      ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                     ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ   

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο  

Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης  των Μουσικών Εργαστηρίων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης κατά τη 

διάρκεια της Έκθεσης Βιβλίου,4 Ηχεία P.A., 5 ενισχυτές  6 Ηχεία monitor, 1 Ψηφιακή 

Κονσόλα  Ήχου 32 κανάλια in 4 και 16 out 1 multi καλώδιο 24 εισόδων, 6 μικρόφωνα πυκνωτικά, 5 

μικρόφωνα δυναμικά, 2 ασύρματα  μικρόφωνα,12 γερανούς μικροφώνου, 6 D.I.,  1 κονσόλα 

φωτισμού, 12 par led φώτα, βάσεις για τα φώτα, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τον ήχο, 

ηχολήπτης και φωτιστής. 

Τιμή κόστους: 720,00€ χωρίς ΦΠΑ  

(ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 2ο 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη αφιερώματος, στο Δημοτικό Κινηματογράφο, που θα περιλαμβάνει 4 

Ηχεία P.A., 2 Ενισχυτές, 1 Κονσόλα  Ήχου-8 κανάλια, 2 μικρόφωνα δυναμικά, 2 ασύρματα  

μικρόφωνα, 3 γερανούς μικροφώνου, 4 φώτα ιωδίνης 500w έκαστο, 1 βάση για τα φώτα, 1 cd 

player,  όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τον ήχο, τα φώτα και τις υπηρεσίες ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους: 200,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 
 

Άρθρο 3ο  

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη θεατρικής παράστασης στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου και 

πρόβα την ίδια ημέρα, που θα περιλαμβάνει 4 Μικρόφωνα πυκνωτικά, 1 Ασύρματο μικρόφωνο, 

8 par led φώτα, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, ηχολήπτης και φωτιστής. 

Τιμή κόστους: 260,00€ χωρίς ΦΠΑ ανά ημέρα 

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 4ο  

Ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη των Εκθέσεων Εικαστικών Τεχνών του Νομικού Προσώπου, στην 

πλατεία Εθνικής Αντίστασης, που θα περιλαμβάνει 4 Ηχεία, 2 Ενισχυτές, 1 κονσόλα ήχου 8 imputs, 

1 Μικρόφωνο Ενσύρματο, 1 Μικρόφωνο ασύρματο, 1 cd player, Laptop, 2 βάσεις μικροφώνου, 4 

φώτα ιωδίνης 1000w έκαστο, dimmer, 2 βάσεις για τα φώτα, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για 

τον ήχο και τα φώτα, παρουσία ηχολήπτη και βοηθό ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ανά ημέρα 

(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 5ο  

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη Εκδήλωσης-Συναυλίας jazz στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης κατά 

τη διάρκεια της Έκθεσης Εικαστικών, 4 Ηχεία P.A., 4 ενισχυτές, 5 Ηχεία monitor, 1 Ψηφιακή 

Κονσόλα  Ήχου 32 κανάλια in 4 και 16 out 1, multi καλώδιο 24 εισόδων, 3 μικρόφωνα πυκνωτικά, 5 
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μικρόφωνα δυναμικά, 2 ασύρματα  μικρόφωνα, 10 γερανούς μικροφώνου, 4 D.I.,  1 κονσόλα 

φωτισμού, 12 par led φώτα, βάσεις για τα φώτα, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τον ήχο, 

παρουσία ηχολήπτη και φωτιστή. 

Τιμή κόστους: 820,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 6ο  

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη Θεατρικής Παράστασης στο Θέατρο του Μουσείου Εθνικής 

Αντίστασης και πρόβα την ίδια ημέρα, που θα περιλαμβάνει 4 Μικρόφωνα πυκνωτικά, 1 ασύρματο 

μικρόφωνο, 8 par led φώτα όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη και φωτιστή. 

Τιμή κόστους: 200,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 7ο  

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη Συναυλίας, στο Δημοτικό Θέατρο «Δ. Κιντής»,  που θα περιλαμβάνει 

6 Ηχεία P.A., 7 ενισχυτές,  8 Ηχεία monitor, 1 Ψηφιακή Κονσόλα  Ήχου 32 κανάλια in 4 και 

16 out 1 multi καλώδιο 24 εισόδων, 8 μικρόφωνα πυκνωτικά, 7 μικρόφωνα δυναμικά, 2 

ασύρματα  μικρόφωνα, 16 γερανούς μικροφώνου, 8 D.I.,  1 κονσόλα φωτισμού, 12 par led φώτα, 

8 profile φώτα, 3 dimmer, 1 ηλεκτρολογικό πίνακα, βάσεις για τα φώτα όλες τις απαραίτητες 

καλωδιώσεις για τον ήχο, παρουσία ηχολήπτη, φωτιστή και βοηθών σκηνής. 

Τιμή κόστους: 1.300,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 8ο   

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη Συναυλίας στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, που θα 

περιλαμβάνει 1 ψηφιακή κονσόλα 32 in 16 out 5, ηχεία monitor, 3 ενισχυτές ήχου,  6 δυναμικά 

μικρόφωνα, 6 πυκνωτικά μικρόφωνα, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 12 βάσεις μικροφώνων, όλες τις 

απαραίτητες καλωδιώσεις,  παρουσία ηχολήπτη και ενός βοηθού του. 

Τιμή κόστους : 400,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  ανά ημέρα 

(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 9ο  

Ηχητική και  φωτιστική κάλυψη Εκδήλωσης (και πρόβα την ίδια μέρα) που θα περιλαμβάνει 4 Ηχεία 

monitors, ψηφιακή κονσόλα 32in 16 outout, 8 πυκνωτικά μικρόφωνα, 6 Δυναμικά μικρόφωνα, 2 

ασύρματα μικρόφωνα,14 βάσεις μικροφώνου, 22 καλώδια XLR,  6 D.I., 1 Multi καλώδιο με 16 mono 

εισόδους, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τον ήχο και τα φώτα, παρουσία ηχολήπτη και ενός 

βοηθού του. 

Τιμή κόστους : 350,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 10o 

Ηχητική κάλυψη Φιλανθρωπικού Αγώνα Ποδοσφαίρου που θα περιλαμβάνει 4 Ηχεία, 2 Ενισχυτές, 1 

κονσόλα ήχου 8 κανάλια, 4 βάσεις για τα ηχεία, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα μικρόφωνα, 1 

CD Player, Laptop, 2 βάσεις μικροφώνου, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη 

και ενός βοηθού του. 

Τιμή κόστους : 250,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  ανά ημέρα 

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 11o 

Ηχητική κάλυψη για την Οργάνωση «Γνωριμία με το βουνό», που θα περιλαμβάνει 6 Ηχεία, 3 

Ενισχυτές, 1 κονσόλα ήχου 8 κανάλια, 6 βάσεις για τα ηχεία, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα 

μικρόφωνα, 2 CD Players, Laptop, 2 βάσεις μικροφώνου, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για τον 

ήχο, παρουσία ηχολήπτη και βοηθού ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους: 350,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  
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(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 12o 

Ηχητική κάλυψη για την αθλητική οργάνωση Street Art Festival, κονσόλα ήχου 16 in 4 out 4, ηχεία 

2, ενισχυτές, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα μικρόφωνα, 4 βάσεις μικροφώνων λάπτοπ, όλες 

τις απαραίτητες καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη και βοηθού ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους : 400,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%   

(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 13o 

Ηχητική κάλυψη Κολυμβητικών Επιδείξεων, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, που θα 

περιλαμβάνει 4 Ηχεία, 2 Ενισχυτές, 1 κονσόλα ήχου 8 κανάλια, 4 βάσεις για τα ηχεία, 2 ασύρματα 

μικρόφωνα, 2 ενσύρματα μικρόφωνα, 2 CD Players, 2 βάσεις μικροφώνου, όλες τις απαραίτητες 

καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους : 450,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 14o 

Ηχητική κάλυψη για την εκδήλωση των Σχολικών Αγώνων, που θα περιλαμβάνει κονσόλα ήχου, 4 

ηχεία, 2 ενισχυτές, 1 κονσόλα ήχου, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα μικρόφωνα, 2 βάσεις 

μικροφώνων, 4 βάσεις ηχείων λάπτοπ και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους: 350,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 15o 

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  «Βράβευση Αθλητών», 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα 

μικρόφωνα, 2 βάσεις μικροφώνων λάπτοπ, όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους : 100,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  

(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 16o 

Για την κάλυψη κινηματογραφικών προβολών με οπτικοακουστικά συστήματα, που περιλαμβάνουν 

1 προτζέκτορα 5000 lumens, 1 πανί προβολής 2,5 χ 3 μια κονσόλα ήχου, 4 ηχεία. 2 ενισχυτές. 1 

ασύρματο μικρόφωνο 2 βάσεις( τζίνια) 4 μέτρα ύψος, 1 σύστημα Blu-ray όλες τις απαραίτητες 

καλωδιώσεις, παρουσία ηχολήπτη. 

Τιμή κόστους : 600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%  ανά ημέρα 

(ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Ημερομηνία 13/4/2022 

    

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                                

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        

                  

      ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                     ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ   

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ      

        ΜΕΛΕΤΗ Δαπάνες μικροφωνικής  

                        κάλυψης πολιτιστικών & 

                        αθλητικών εκδηλώσεων 

              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2022 

Κ.Α.: 15.6162.0005 

CPV: 79952100-3  

 

       

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αντιμετώπιση των δαπανών για την ενοικίαση 

φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού και την εργασία χειρισμού τους, που αφορούν εκδηλώσεις του 

Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου.   

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.801,20€ (δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ένα 

ευρώ και είκοσι λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό των 12.251,20€ θα 

βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0005 με τίτλο «Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2022, ενώ για το ποσό 

των 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον Κ.Α.  

15.6162.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.  

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως 

ένα (1) έτος.  

 

Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες εργασίες εκτέλεσης και 

είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.  

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Τα στοιχεία της σύμβασης είναι: 

- Τεχνική Έκθεση  

- Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός  

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

- Προϋπολογισμός προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από  

αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από 

το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων  

73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί 

ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016. 

β) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο ή επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή οποιοδήποτε 

άλλο αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 

2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
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β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας   

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Η τιμή του συμβατικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη 

διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.  

 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας μετά από τις τμηματικές παραδόσεις. 

Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών δεν 

διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της 

παροχής των τμηματικών εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Ν.Π. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 

50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί 

πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του 

Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ηχοφωτιστικής κάλυψης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οι 

συμβαλλόμενοι θα φροντίσουν να εξευρεθεί και να οριστεί από κοινού αποδεκτή νέα ημερομηνία 

πραγματοποίησης της ηχοφωτιστικής κάλυψης που αναβλήθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, χωρίς 

καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση του πρώτου των συμβαλλομένων. Για τη νέα ηχοφωτιστική 

κάλυψης θα ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος. Σε περίπτωση 

ματαίωσης μιας εκδήλωσης, η αντίστοιχη ηχοφωτιστική κάλυψη ματαιώνεται οριστικώς και αζημίως 

για αμφότερα τα μέρη. 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της ηχοφωτιστικής κάλυψης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί 

τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται µμέχρι το 50% αυτής, 
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ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του 

Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 

πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για 

σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο 

σε  αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, 

εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 

203 του Ν.4412/2016.      

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 

καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 

 

Ημερομηνία 13/4/2022 

    

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                                

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        

                  

      ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                     ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ   

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΜΕΛΕΤΗ: Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων 

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

Α/Α ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ηχητική κάλυψη για εκδήλωση των 

μουσικών εργαστηρίων στην 

πλατεία Εθνικής Αντίστασης, κατά 

τη διάρκεια της Έκθεσης Βιβλίου . 

Ενοικίαση 1   

2 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

εκδήλωση στο Δημοτικό 

κινηματογράφο. 

Ενοικίαση  1   

3 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

θεατρική παράσταση και πρόβα την 

ίδια ημέρα, στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου  

Ενοικίαση  4   

4 

Για τις Εκθέσεις Εικαστικών ηχητική 

& φωτιστική κάλυψη στην Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης. 

Ενοικίαση 5   

5 

Ηχητική κάλυψη για εκδήλωση -

συναυλία jazz στην πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης εικαστικών . 

Ενοικίαση 1   

6 

Ηχητική  κάλυψη για θεατρική 

παράσταση στο Θέατρο του 

Μουσείου Εθνικής Αντίστασης           

και πρόβα την ίδια ημέρα 

Ενοικίαση 1   

7 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

Συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο 

Ηλιούπολης Δ. Κιντής . 

Ενοικίαση 1   

8 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

Εκδήλωση  στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Ενοικίαση 6   

9 
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

εκδήλωση (πρόβα την ίδια μέρα) 
Ενοικίαση  1   

10 
Ηχητική κάλυψη για Φιλανθρωπικό 

αγώνα ποδοσφαίρου 
Ενοικίαση 2   

11 

Ηχητική κάλυψη για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης 

«Γνωριμία με το βουνό» 

Ενοικίαση 1   

12 

Ηχητική κάλυψη για την Οργάνωση 

Αθλητικής εκδήλωσης 

«2ο street-art festival» 

Ενοικίαση 1   
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13 

Ηχητική κάλυψη για τις 

κολυμβητικές επιδείξεις (Μικρή και 

Μεγάλη πισίνα, σε πρωινή και 

απογευματινή ζώνη) 

Ενοικίαση 1   

14 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

τους Σχολικούς Αγώνες, και 

συγκεκριμένα για την τελετή λήξης 

στο Θέατρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου 

Ενοικίαση 1   

15 

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για 

την εκδήλωση της Βράβευσης 

Αθλητών, στο Θέατρο του 

Δημαρχιακού Μεγάρου 

Ενοικίαση 1   

16 Οπτικοακουστικά συστήματα 

προβολής για κινηματογραφικές 

ταινίες  

Ενοικίαση 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

       

Ολογράφως: 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:…………………………………………………………………………………………… 

 

ΦΠΑ:………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ:…....................................................................................................................... 

 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

του Δήμου Ηλιούπολης που αφορά στην διενέργεια για την συγκεκριμένη υπηρεσία 

απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και βάση της Τεχνικής 

Μελέτης , καθώς και έλαβα γνώση των όρων και της σχετικής τεχνικής έκθεσης και 

συγγραφή υποχρεώσεων, τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.     

 

 

 

Ημερομηνία,…………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


